Министарство привреде Републике Србије
Кнеза Милоша 20
Београд

На основу члана 77. Закона о јавним предузећима, подносим
ПРИЈАВУ
Против:
Ђорђа Милановића, директора ЈКП “Водовод Ваљево”
Због постојања сумње да је поступио супротно одредбама:
- Члана 49. и 70. Закона о јавним предузећима и евентуално неког другог члана истог
закона ( несавесно понашање и кршење директорских дужности)
Образложење
Дана 19. маја 2020. године, на интернет страници специјализованој за дељење и размену
видео – датотека ''Youtube'', тачније на адреси https://www.youtube.com/watch?v=6vtkowauuo&feature=youtu.be корисника "Ми стојимо постојано ГО Ваљево" објављен је
промотивни видео спот кандидата на листи СПС ЈС на локалним изборима за одборнике
Скупштине града Ваљева под називом "СПС-ЈС УВЕК САМО ВАЉЕВО ЂОРЂЕ
МИЛАНОВИЋ ЗА ГРАДОНАЧЕЛНИКА".
Прегледом поменутог спота може се утврдити да је Ђорђе Милановић, директор ЈКП
"Водовод Ваљево", носилац изборне листе и кандидат за градоначелника коалиције
политичких странака Социјалистичка партија Србије и Јединствена Србиија за локалне
изборе у Ваљеву, снимио промотивни спот користећи имовину, име и визуелни идентитет
јавног предузећа ЈКП "Водовод Ваљево" и ЈКП "Топлана Ваљево", у сврху промовисања
политичке странке чији је члан и изборне листе на којој је кандидат и носилац листе.
Одредбом чл. 70. ставом 1 Закона о Јавним предузећима прописано је да је забрањено
коришћење имовине, активности, имена и визуелног идентитета јавног предузећа у
свим активностима везаним за политичке странке и изборне кампање, као и свака
друга употреба јавних предузећа у политичке сврхе.
Применом наведених законских одредаба на конкретно чињенично стање, може се
закључити да је пријављени функционер Ђорђе Милановић учинио повреду одредаба чл.
70. ст. 1. Закона о јавним предузећима јер је имовину, активности, име и визуелни идентитет
јавних предузећа ЈКП “Водовод Ваљево” и ЈКП “Топлана Ваљево” злоупотребио у сврху

промовисања политичке странке Социјалистичка партија Србије чији је члан и кандидат на
предстојећим локалним изборима.
Истовремено постоји сумња да је дошло и до повреде одредаба члана 49. ст. 4. Закона о
јавним предузећима.
Чланом 49. Закона о јавним предузећима прописани су разлози за разрешење директора пре
истека периода на који је именован, у ставу 4. се даље наводи да директор може бити
разрешен уколико се утврди да делује на штету јавног предузећа кршењем директорских
дужности, несавесним понашањем или на други начин а нарочито ако користи ресурсе
јавног предузећа за промоцију политичких странака, односно политичких субјеката, под
чиме се посебно подразумева коришћење службених просторија, возила и инвентара јавног
предузећа без накнаде.
Из наведеног произлази да је директор јавног предузећа ЈКП “Водовод Ваљево” поступио
супротно одредбама члана 49. став 4 и искористио ресурсе јавног предузећа несавесним
понашањем, односно користио просторије јавног предузећа за промоцију политичке
странке Социјалистичка партија Србије чији је члан и кандидат на предстојећим локалним
изборима.
Имајући наведено у виду,
ПРЕДЛАЖЕМ
Да Министарство привреде против пријављеног покрене и спроведе поступак за
утврђивање повреде одредаба Закона о јавним предузећима и да након спроведеног
поступка, изрекне одговарајуће мере, односно поднесе захтев за покретање прекршајног
поступка надлежном прекршајном суду, као и да подносиоца пријаве и јавност обавести о
предузетим радњама и исходу поступка.

У Београду, 15.06.2020.
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